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Tytuł wystąpienia: „Europejska energia. Działania podejmowane w ramach PO KL przyczyniające się 

do tworzenia i wzmacniania więzi w społecznościach lokalnych.” 

 

Prelegent rozpoczął od przedstawienia pojęć kluczowych w referowanym temacie, czyli więzi 

społecznej oraz społeczności lokalnej. Podsumowując te wyjaśnienia konkluzjami, że zarówno więzi i 

jak i społeczności lokalne podlegają, zdaniem współczesnych socjologów, mocnym przeobrażeniom. 

Z jednej strony więź społeczna staje się relacją zindywidualizowaną, racjonalną, z drugiej zaś 

społeczności lokalne odrywają się od swojego tradycyjnego ulokowania terytorialnego. Postanowił nie 

podważać prawdziwości zmian wskazywanych przez naukowców– autorytetów socjologicznych - 

zajmujących się społeczeństwami w kontekście późnej nowoczesności, lecz poprzestał na zauważeniu, 

że terytorialnie ulokowane społeczności lokalne nie zniknęły, tak samo jak nie zniknęła też więź 

społeczna, o której pisał Ossowski. Jednakże, w różnym stopniu podlegają one zmianom i należy te 

zmiany coraz bardziej brać pod uwagę podejmując się badań. 

Następnie wskazał na bardzo ważną sugestię dotyczącą badania społeczności lokalnych jako 

elementu europeizacji społecznej i kulturowej, którą daje Joanna Kurczewska1, wskazująca na ramę 

teoretyczną ograniczonych utopii. Zgodnie z nią „dopuszcza się, że społeczeństwa lokalne mogą mieć 

swoje projekty – ideały zasługujące na realizację”2. Jak zaznacza autorka, owe utopie dotyczą jedynie 

„wybranych sfer życia społecznego (…) czy wybranych podmiotów”. Wnioski o dofinansowanie 

składane przez lokalnych aktorów można, zdaniem prelegenta, traktować jako szkice takich 

ograniczonych utopii. 

Po zakończeniu uwag wstępnych, prelegent przeszedł do analizy projektów realizowanych w 

ramach działania 7.3 PO KL, czyli zorientowanych w priorytecie 7. Promocja integracji społecznej, 

działań: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Analizował on następujące elementy tych 

projektów: 

1) Siedziba beneficjenta projektu – czy jest zgodne z miejscem realizacji projektu 

2) Formę organizacyjną beneficjenta (czy beneficjent jest przedsiębiorstwem, jednostką 

samorządu terytorialnego, stowarzyszeniem) 

3) Tytuł projektu – do czego się odwołuje? 

4) Formy wsparcia udzielanego podczas projektu 

                                                           
1 Joanna Kurczewska , Badacz wobec społeczności lokalnej (trzy ramy teoretyczne) , Przegląd Socjologiczny, 
2008 , t. 57, nr 1 , s. 21-22. 
2 Tamże, s.22 



Swe dociekania badawcze, prelegent podsumował wnioskami mówiącymi, że społeczności 

lokalne z Opolszczyzny wykorzystują europejskie środki, aby wzmacniać łączącą je więź społeczną. 

Ponadto ich działania najczęściej ukierunkowane są na umożliwienie pełnego uczestnictwa w społ. 

lokalnej, które z jakiegoś powodu są zagrożone wykluczeniem społecznym ( czy to ekonomicznym 

czy cyfrowym). Przejawia się to w zadaniach związanych z np. podnoszeniem kwalifikacji. Zauważył 

także, że tytułowa energia jest lokalna, a europejskie środki są czynnikiem, który umożliwia jej 

wykorzystanie. Obecność działań umożliwionych przez te środki najpewniej wzmacnia społeczności 

lokalne. Szczególnie istotnym argumentem na rzecz tej tezy jest fakt złożenia ogromnej liczby 

wniosków, które nie otrzymały dofinansowania, a które nakierowane były właśnie na „integrację 

towarzyską” czyli wynikających z istnienia więzi społecznych w tych społecznościach lokalnych. 

 

 


